
Over onze keuken

Onze keukenbrigade hanteert een zuivere eerlijke keuken, met uitsluitend 
Griekse kwaliteitsprodukten en zoveel mogelijk verse ingrediënten en 
kruiden uit Griekenland, zodat het aroma en de smaak van onze gerechten 
zoveel mogelijk tot hun recht komen. 
 
Wij hopen dat u zich door ons laat verleiden tot een culinaire belevenis van 
de rijke Griekse keuken, met haar eeuwenoude recepten en tradities en 
haar goed bewaarde geheimen. 
 
Ook willen wij u wijzen op de grote variëteit in de Griekse gerechten. Iedere 
provincie en ieder eiland kent zijn eigen specialiteiten en gewoonten. Door 
middel van onze zorgvuldig samengestelde menukaart hebben wij getracht 
u een goed inzicht te geven in de vele specialiteiten die Griekenland u te 
bieden heeft.
 
Wij wensen u een plezierige en sfeervolle culinaire Griekse avond toe!

OLYMPIA
directie en personeel

DE GRIEK



KOUDE VOORGERECHTEN

Pikilia € 16,50
Een door de kok geselecteerde variatie van traditionele Griekse hors d’oeuvres

 voor 2 personen € 26,50

Melitzanosalata € 7,20
Luchtige mousse van gestoofde aubergines en knoflook, 
afgemaakt met Griekse kruidenazijn

Taramasalata € 6,80
Een viskuitsalade met een tongstrelende zachte smaak

Tzatziki € 5,95
Een beroemde Griekse lekkernij van Griekse yoghurt met komkommer, 
knoflook en Griekse kruiden.

Tonosalata € 7,75
Een heerlijke salade van tonijn, naar Grieks recept

Feta € 6,80
De traditionele Griekse schapenkaas, afgemaakt met wat oregano en uienringetjes.

Feta met tomaten € 7,20
Een fris samengaan van Griekse schapenkaas en tomaten

Garides Cocktail € 8,95
Cocktail van garnaaltjes in een zachte whiskey-saus

Piperies € 5,95
Groene pepertjes

Elies € 5,95
Olijven

Tirosalata € 7,20
Pittige kaassalade

Solomo’s Acheron € 9,10
Zalmrolletjes gevuld met gegrilde florines (paprika’s), fetakaassalade, kappertjes 
besprenkeld met een lichte groene dressing



WARME VOORGERECHTEN

Thalassino Plato € 15,40
Een zeebanket van verschillende vissoorten

Garides € 9,20
In de pan gebakken garnalen met knoflook en peterselie

Kalamarakia € 8,75
Krokant gebakken inktvis met een dressing van olie, citroen, knoflook en peterselie

Midia € 8,80
Gebakken mosseltjes besprenkeld met wat knoflook

Sardelles € 7,60
Gebakken sardientjes met peterselie en knoflook

Saganaki € 8,95
Krokant gebakken Griekse schapenkaas, op een bedje van frisse sla

Dolmades € 7,30
Het traditionele Griekse gerecht van wijnbladeren, gevuld met een mengsel van rijst,  
feta, gehakt, dille en een vleugje citroen

Spanakopita € 6,50
Luchtige soufflé met een vulling van schapenkaas en spinazie

Keftedakia € 6,90
Gekruide gehaktballetjes in een pikante saus van gepelde tomaten en oregano

Manitaria € 8,50
Gebakken champignons in een knoflook roomsaus en Griekse Kefalogrraviera  
(Parmezana) geserveerd in een authentieke koekepan.

Midia Tiganaki € 8,80
In de pan gebakken mosselen in een knoflook roomsaus en Griekse Kefalogrraviera  
(Parmezana) geserveerd in een authentieke koekepan.

Saganaki Jambon € 8,90
In filodeeg gebakken fetakaas met achterham met een likje boter en honing.



SALADES

Boerensalade € 8,25
Sla, tomaat, komkommer, pepers, ui, olijf en feta

Ghoriatiki € 7,75
Griekse salade

Komkommersalade € 4,75

Komkommer-tomatensalade € 5,90

Koolsalade € 3,80

SOEPEN

Koto Soupe € 4,90
Kippensoep

Domatosoepa € 4,90
Tomatensoep

Griekse vleessoep € 4,90

Uiensoep € 4,90
 



GRIEKSE SPECIALITEITEN

Mezez Tou Bekri (min. 2 personen) € 52,50
Stukjes malse ossehaas in zeer pikante saus

Elliniko Plato (min. 2 personen) € 44,50
Souflaki ossehaas / Mousakas, lamsfilet, gevulde bifteki, giros

Tiganaki € 23,50
Gesneden stukjes ossehaas en varkenshaas, met paprika en uitjes in de koekenpan,  
gedoofd met Metaxa (cognac) en paprikasaus

Katsarolaki € 23.50
Een geurige ouderwetse stoofschotel in oma’s potje van kalfsvlees, aardappels,  
groenten en kaas bereid in de oven

Stifado € 20,50
Traditionele stoofschotel van gemarineerd, mals kalfsvlees en sjalotjes, met lichte  
nuances van kruidnagel en kaneel, afgemaakt met rode wijn. Deze schotel wordt  
bereid volgens oud familie-recept

Kotopoulo Tiganaki € 20,80
Volgens authentiek recept bereide schotel van gebakken kipfilet, geserveerd in een  
delicate roomsaus van paprika, ui en kaas

Tiganaki Arnisio € 22,25
Gesneden stukjes mals lamsfilet bereid met paprika en uitjes, gedoofd met  
Mavrodaphe wijn, paprikasaus en kaas

Giros Tiganaki € 19,80
Goed gekruide giros met kaas-roomsaus, paprika, ui, knoflook en kaas

Filetakia Onassis € 23,50
Botermalse ossehaas, lamshaas, varkenshaas en tournedos met gemengde  
champignons en rodewijnsaus

Arni Stifado € 21,80
In de oven bereid lamsvlees, met sjalotjes, gemengde champignons, kaneel,  
kruidnagel en een lichtgebonden rodewijnsaus

Kota Delicate € 20,50
Kipfilet uit de pan met een scherpe warme knoflooksaus van uien en groenten.

Kota Gemistie € 20,50
Gevulde kipfilet met Florines (paprika’s), gemengde champignons, roomsaus,  
knoflook en Kefalograviera (Parmezana).



GRIEKSE SPECIALITEITEN VAN DE GRILL

Fotia Schotel geflambeerd (min. 2 personen) € 49,90
Souflaki speciaal (kalfsvlees), ossehaas, varkenshaas, kipfilet, giros

Sagapo schotel geflambeerd (min. 2 personen) € 48,00
Lamsfilet, kalfstournedos, ossehaas, souflaki van kipfilet

Kleftiko schotel geflambeerd (min. 2 personen) € 46,80
Souflaki speciaal (kip), biefstuk, kalfsfilet, giros

Specialiteit van de Kok (min. 2 personen) € 44,50
Bij dit gerecht laat de kok zijn fantasie in vrije loop en bereidt voor u een combinatie  
van grill- en ovengerechten

Souflaki Mix € 22,50
Kalfsvlees, lamsvlees, kipfilet

Fileto Olympia 300 gr. € 26,50
Heerlijke malse ossehaas van de grill in romige pepersaus 200 gr. € 21,50

Gevulde varkenshaas € 23,20
Opengesneden varkenshaas met feta en ui, afkomstig uit de omgeving van Halkidiki

Souflaki Speciaal € 23,50
Souflaki van ossehaas overgoten met uien en paprikasaus

Giros Speciaal € 19,80
Een echte Griekse giros specialiteit met een bedje van uitjes, champignon, paprika en  
kruiden met fetakaas

Fileto kotas delkoté € 19,80
Gevulde kipfilet met champignons, verse knoflook en fetakaas

Fileto krasató € 21,20
Varkenshaasjes van de grill met champignons, overgegoten met een rodewijnsaus,  
afgemaakt met een vleugje knoflook

Moschari krasato € 22,25
Kalfstournedo’s van de grill klaargemaakt met champignons, overgegoten met een  
rodewijnsaus en een vleugje knoflook



Fileto krasato aidonia 300 gr. € 26,50
Gegrilde ossenhaas met champignons, overgegoten met een  200 gr. € 21,50
rodewijnsaus en een vleugje knoflook

Giros wijnsaus € 19,80
Giros met gebakken champignons, knoflook en overgoten met een wijnsaus

Giros roomsaus € 19,80
Giros uit de oven met gebakken champignons en roomsaus met feta kaas

VOOR ONZE KLEINE GASTEN

Giros met frietjes € 10,75

1 Souflaki met frietjes € 10,75

1 Sousouki met frietjes € 10,75

1 Kipfilet met frietjes € 10,75

1 Schnitzel met frietjes € 10,75



GERECHTEN VAN DE GRILL

Olympia schotel Specialiteit van het huis € 20,80
1 souflaki, 1 lamskotelet, 1 schnitzel, 1 sousouki, en giros.

 voor 2 personen € 41,50
 voor 4 personen € 81,50

Speciale schotel € 19,20
1 sousouki, 1 lamskotelet, 1 souflaki, 1 lever en giros

Ouzo schotel € 18,50
2 sousouki, 1 souflaki en giros

Preveza schotel € 18,50
2 souflaki, 1 lamskotelet en giros

Igoumenitza schotel € 17,80
2 sousouki, 1 lamskotelet en giros

Metsovo schotel € 17,20
2 souflaki, 1 lever en giros

Retsina schotel € 18,20
2 lamskotelet, 1 souflaki en giros

Paros schotel € 17,80
2 souflaki, 1 schnitzel en giros

Mixed grill € 19,80
1 souflaki, 1 lamskotelet, 1 schnitzel, 1 lever en giros

Giros  € 16,80
Gesneden stukjes pikant vlees

Kreta schotel € 17,80
1 schnitzel, 1 sousouki, 1 lever en giros

Giros schotel € 17,80
1 souflaki en giros

Marathon schotel € 17,80
2 sousouki, 1 schnitzel en giros



Robola schotel € 17,20
1 souflaki, 1 lever, 1 sousouki en giros

Souflaki € 16,20
3 spiezen met varkenshaas

Sousouki € 16,80
3 stuks gekruid gehakt

Sikotti € 13,50
5 stuks lever

Paidakia € 23,50
5 lamsracks

Bifteki Avgo € 17,50
Gekruid gehakt met ei

Bifteki tiri € 17,80
Gekruid gehakt gevuld met kaas



VISGERECHTEN

Akrojalia € 26,80
Gebakken forel, vergezeld van grote garnalen en gebakken inktvis,  
geserveerd met een smakelijke vissaus

 voor 2 personen € 53,60

Xifias € 24,90
Smakelijke combinatie van krokant gebakken zwaardvis met gebakken mosseltjes 
en gebakken sardientjes, besprenkeld met knoflook en peterselie

 voor 2 personen € 49,60

Ionion Pelagos € 28,75
Een gevarieerde schotel van gebakken sliptong, vergezeld van grote garnalen,  
gebakken inktvis en mosseltjes

 voor 2 personen € 57,50

Solomos € 20,50
Gebakken zalmfilet

Kalamaria € 19,50
Krokant gebakken pijlstaart-inktvis, besprenkeld met verse knoflook, peterselie  
en een frisse citroendressing

Garides € 26,75
In de pan gebakken grote garnalen

Glossa € 28,75
Gebakken zeetong met een frisse dressing van citroen, verse knoflook en peterselie

Jovetsi Garides € 28,75
In de oven bereide, gepelde grote garnalen, in een pittige kaassaus

Pestrofa € 18,20
Gebakken zalmforel, besprenkeld met een frisse citroendressing

Garides Tiganaki € 28,75
Garnalen in een pannetje geblust met witte wijn in een zachte knoflooksaus

Xifias sxaras € 21,50
Zwaardvis van de grill

Tsipoura € 21,50
Dorade



GEMENGDE GERECHTEN VAN DE GRILL 
EN UIT DE OVEN

Ipiros schotel € 18,80
Lamsvlees in saus uit de oven en giros

Kalamata schotel € 18,20
Kalfsvlees in saus uit de oven en giros

Meteora schotel € 19,20
Lamsvlees en kalfsvlees uit de oven

GERECHTEN UIT DE OVEN

Arniki Fourno € 19,20
Lamsvlees uit de oven

Jouvetsi Moschari (met kritharaki) € 18,20
Kalfsvlees met pasta en kaas

Jouvetsi Moschari € 18,20
Kalfsvlees met spaghetti en kaas

Jouvetsi Moschari € 18,20
Kalfsvlees met sperziebonen

Jouvetsi Arnaki € 19,20
Lamsvlees met witte bonen

Jouvetsi Arnaki € 18,80
Lamsvlees met pasta

Arnaki Aubergine € 18,80
Lamsvlees met aubergine

Mousakas € 18,20
Pastei met meerdere lagen aubergine en gehakt



VEGETARISCHE SCHOTELS

Makaronia schotel € 10,90
Spaghetti met kaas en saus

Kritharaki schotel € 10.90
Pasta met kaas en saus

Piperies Gemistes € 10,90
Gevulde paprika’ met rijst

Gigantes € 10,90
Grote witte bonen

Melanzanes Aubergines € 11,00

Vegetarische schotel € 16,20

EXTRA’S

Gebakken aardappels € 2,00

Rijst € 2,00

Friet € 2,00

Witte bonen € 4,80

Knoflooksaus € 2,50

Pepersaus € 2,50

Champignonsaus € 2,50

Paprikasaus € 2,50

Tomatensaus € 2,50


